
Ata da trigésima sétima reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Boa Esperança – Legislatura 2017/2020. 

 

Realizou-se no dia vinte e cinco de setembro dois mil e dezoito, às dezoito 

horas , a trigésima sétima reunião ordinária da Câmara Municipal de Boa 

Esperança, após verificação do quorum, estando presentes todos os 

vereadores: Divino José Costa, Willer José de Araújo, Alvânio Pacelli 

Figueiredo Junior, Antônio Donizeti da Cunha, Antonio Justino Neto, 

Delber Augusto de Araújo, Luciana Cândida Paulo, Ludwig Von Klaus 

Dovik Gischewski, Luiz Valentino Pimenta, Marcelino Batista Silva, 

Robson Ramon Resende, Sebastião Monteiro e Vailton de Amaral. Em 

seguida o Presidente Vereador Divino José Costa pediu ao Vereador 

Alvânio que fizesse a prece inicial. Em seguida foi feita a apreciação da 

Ata da 13a Reunião extraordinária e da 35o ordinária, as duas atas  foram 

aprovada por unanimidade. Logo após, foi feita a apresentação das 

correspondências recebidas, uma carta enviada pela Diretoria da Vila 

Vicentina de Boa Esperança agradecendo aos Vereadores desta Casa pela 

bonita e fraternal comemoração ao mês do ancião onde foi oferecido um 

lanche especial aos internos. Em seguida foi feita a Apresentação do 

Projeto de Lei nº 252/2018 que dispõe sobre denominação de via Pública 

urbana e dá outras providencias. O Vereador Willer salientou que a 

Senhora Tereza Maria de Souza foi Irmã de sua avó e também mãe do 

Vereador Sebastião. Disse, ainda, que ela era uma mulher batalhadora que 

com muitas dificuldades conseguiu para criar seus 12 filhos. O Vereador 

Sebastião agradeceu pela autoria do Projeto de Lei e disse ser motivo de 

grande alegria ter o nome de seu pai e de sua mãe em ruas da cidade. Após 

discussão e posterior votação o Projeto de Lei foi aprovado por 

unanimidade. Em seguida apresentação do Projeto de Lei nº 253/2018, 

que dispõe sobre denominação de via Pública urbana e dá outras 

providencias.Colocado em votação, o Projeto de Lei foi aprovado por 

unanimidade. Ato contínuo foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 

254/2018, que dispõe abertura de Crédito Adicional Suplementar no 

orçamento vigente da Câmara Municipal. Após discussão, o Projeto 

de Lei foi aprovado por unanimidade. Em ato contínuo foi dada uma 

pausa na leitura do Projeto de Lei nº 255/2018,  para ser discutido no fim 

da reunião, fazendo em seguida a Apresentação do  Projeto de Lei 



seguinte de nº 256/2018 que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 

Suplementar. Após discussão o Projeto de Lei foi aprovado por 

unanimidade.Ato seguinte  foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 

257/2018 que Inclui Ação no Plano Plurianual do Município de Boa 

Esperança ,PPA  2018/2021,Lei Municipal n 4672 de 26/10/2017.Lei 

Diretrizes Orçamentárias LDO para 2018 Lei Municipal no 4654 de 

21/09/2017,e na Lei Orçamentária LOA 2018, Lei Municipal n 4685,de 

30/11/2017, e autoriza abertura de Crédito Adicional Especial.Na 

sequência, como forma de corrigir e adequar a redação, foi sugerida 

pelo vereador Sebastião a seguinte emenda modificativa no art. 3, 

substituindo-se a expressão “orçamentárias’’ pela expressão ‘.O 

Projeto foi aprovado por unanimidade com as emendas oferecidas. Em 

discussão o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade com as 

emendas oferecidas. Ato contínuo  foi feita a leitura do Projeto de Lei 

nº 258/2018 que Inclui Ação no Plano Plurianual do Município de Boa 

Esperança PPA 2018/2021,Lei Municipal n 4672 ,de 26/10/2017 ,Lei de 

Diretrizes Orçamentárias- LDO para 2018 Lei Municipal no  4654,de 

21/09/2017 ,e na Lei orçamentária LOA 2018 , Lei Municipal n 4685 de 

30/11/2017 ,e autoriza abertura de Crédito Adicional Especial.Com intuito 

de corrigir e adequar a redação, o Vereador Marcelino sugeriu  a seguinte 

emenda modificativa no Art o 3;substituindo-se a expressão ‘’as seguintes 

dotações ‘’orçamentárias’’pela expressão ‘’a seguinte dotação 

orçamentária’’.O Projeto foi aprovado por unanimidade com as emendas 

devidamente oferecidas. Em ato continuo o Vereador Vailton fez a 

leitura do Parecer das Comissões Permanentes da Casa sobre o Projeto 

de Lei nº 244/2018 que altera o caput do Art o4 da Lei Municipal n 2584, 

de 28/06/2001,alterada pela Lei Municipal n o3389 de 03/03/2009 que 

dispõe sobre adicionais de insalubridade, penosidade e periculosidade no 

âmbito da administração pública municipal e órgão autárquico 

IPREMBE..Na sequência, como forma de corrigir e adequar a redação, 

foi sugerida pelo vereador Sebastião a seguinte emenda ao referido.Na 

sequência, foi feita a Apresentação do Parecer Verbal das Comissões 

Permanentes da Casa sobre o Projeto de Lei n 245/2018 que dispõe 

sobre revogação da Lei Municipal no 4286,de 06/04/2015. Em 

discussão o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade.A assistência 

jurídica na pessoa do Dr. Euribes Tavares ressaltou que quando o 



Projeto foi encaminhado para estudo foi apenas para dar oportunidade 

do Vereador dar uma explicação mais específica do que se trata a 

figura da desafetação.Em relação a esta questão o Projeto de Lei pode 

ser aprovado pois a redação está correta.E de forma equivocada foi 

salientado que não consta a fala da área da permuta e por não se tratar 

da permuta ,a desafetação e a permuta podem ser feitas juntas, porém 

na época houve por lei ter desafetação em apartado Após foi feita a 

Apresentação do Parecer das Comissões Permanentes da Casa pelo 

Vereador Delber sobre o Projeto de Lei n 246/2018, que altera Art. 

221,da Lei Municipal 3090,de 29/12/2005,que institui o Código 

Tributário do Município de Boa Esperança e dá outras providências. 

Como forma de corrigir e adequar a redação, foi sugerida pelo 

vereador Sebastião a seguinte emenda ao referido.Após,foi concedida 

a palavra ao Senhor José Batista Filho da Fazendinha Esperança e do 

Rotary Club que fez um agradecimento a todos os Vereadores pela 

aprovação do Projeto que concedeu a doação do carro para a 

Instituição Fazendinha ,e pelo apoio e interesse de cada membro 

desta Casa por esta causa tão nobre,e que graças ao Vereador 

Robson que vem desempenhando um grande papel como 

coordenador a Fazendinha vem crescendo cada vez mais,e já tem 

planos para a construção de uma Instituição feminina.Agradeceu 

também ao assessor de comunicação da Casa, Ricardo Mendes pela 

promoção do evento Samba Voluntário o qual teve a renda de 400 

reais e alguns alimentos doados também para a Fazendinha.Em 

seguida todos os Vereadores presentes enalteceram a brilhante luta 

do Vereador Robson vem travando para manter de pé a Fazendinha 

mesmo com todos os problemas enfrentados nunca mede esforços 

dedicando todo o seu tempo para ajudar aos dependentes químicos 

.O Vereador Robson também agradeceu de modo geral todos que 

estão ajudando com doações, cobertores e em especifico a Prefeitura 

de Boa Esperança e ao Prefeito de Santana da Vargem pelo apoio.Em 

ato seqüente,foi retomada a discussão do Projeto de no 255/2018 por 

conseqüência de um erro de digitação,que teve uma emenda 



modificativa sugerida pelo Vereador Sebastião como forma de 

corrigir e adequar a redação, foi sugerida pelo vereador Sebastião a 

seguinte emenda modificativa no Art 1,substituindo-se a expressão 

‘’R$200.000,00 ( duzentos mil reais)pela expressão R$30.000,00) 

(trinta mil reais). Ao fim o Vereador Sebastião fez a oração final. Nada 

mais havendo a tratar na reunião, foi a mesma pelo Presidente que 

pediu a mim, Vereador Alvânio Pacelli Figueiredo Junior, Secretário, 

para lavrar a presente ata que, dada conforme, será assinada por todos 

os Vereadores presentes. 

 

 

Ata da segunda sessão da trigéssima sétima reunião ordinária da 

Câmara Municipal de Boa Esperança – legislatura 2017/2020. 

 

Realizou-se no dia vinte e seis de setembro dois mil e dezoito, às dezoito 

horas , a trigésima sétima reunião ordinária da Câmara Municipal de Boa 

Esperança, após verificação do quorum, estando presentes todos os 

vereadores: Divino José Costa, Willer José de Araújo, Alvânio Pacelli 

Figueiredo Junior, Antônio Donizeti da Cunha, Antonio Justino Neto, 

Delber Augusto de Araújo, Luciana Cândida Paulo, Ludwig Von Klaus 

Dovik Gischewski, Luiz Valentino Pimenta, Marcelino Batista Silva, 

Robson Ramon Resende, Sebastião Monteiro e Vailton de Amaral. Em 

seguida o Presidente Vereador Divino José Costa pediu ao Vereador 

Alvânio que fizesse a prece inicial. Em ato seguinte, foi feita a  

apresentação do Projeto de Lei nº 253/2018, que dispõe sobre 

denominação de via Pública urbana e dá outras providencias.Colocado 

em votação, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. Ato 

contínuo foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 254/2018, que dispõe 

abertura de Crédito Adicional Suplementar no orçamento vigente da 

Câmara Municipal. Após discussão, o Projeto de |Lei foi aprovado por 

unanimidade.Em ato continuo  foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 

255/2018 que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no 

orçamento vigente do Instituto de Previdência Municipal de Boa Esperança 

– IPREMBE..Na sequência, como forma de corrigir e adequar a 



redação, foi sugerida pelo vereador Sebastião a seguinte emenda 

modificativa no Art 1,substituindo-se a expressão ‘’R$200.000,00 ( 

duzentos mil reais)pela expressão R$30.000,00 (trinta mil reais)’’. Em 

ato contínuo foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 256/2018 que 

dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar. Após 

discussão o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade.Ato seguinte  

foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 257/2018 que Inclui Ação no 

Plano Plurianual do Município de Boa Esperança ,PPA  

2018/2021,Lei Municipal n 4672 de 26/10/2017.Lei Diretrizes 

Orçamentárias LDO para 2018 Lei Municipal no 4654 de 

21/09/2017,e na Lei Orçamentária LOA 2018, Lei Municipal n 

4685,de 30/11/2017 ,e autoriza abertura de Crédito Adicional 

Especial.Em discussão o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade 

com as emendas oferecidas.Ato continuo  foi feita a leitura do Projeto 

de Lei nº 258/2018 que Inclui Ação no Plano Plurianual do Município 

de Boa Esperança PPA 2018/2021,Lei Municipal n 4672 ,de 

26/10/2017 ,Lei de Diretrizes Orçamentárias- LDO para 2018 Lei 

Municipal no  4654,de 21/09/2017 ,e na Lei orçamentária LOA 2018 , 

Lei Municipal n 4685 de 30/11/2017 ,e autoriza abertura de Crédito 

Adicional Especial.O Projeto foi aprovado por unanimidade com as 

emendas devidamente oferecidas. Em ato continuo  foi feita a leitura 

do Parecer das Comissões Permanentes da Casa sobre o Projeto de Lei 

nº 244/2018 que altera o caput do Art o4 da Lei Municipal n 2584, de 

28/06/2001,alterada pela Lei Municipal n o3389 de 03/03/2009 que 

dispõe sobre adicionais de insalubridade penosidade e periculosidade 

no âmbito da administração pública municipal e órgão autárquico 

IPREMBE .O Projeto foi aprovado por unanimidade.Na sequência, foi 

feita a Apresentação do Parecer Verbal das Comissões Permanentes 

da Casa sobre o Projeto de Lei n 245/2018 que dispõe sobre revogação 

da Lei Municipal no 4286,de 06/04/2015. Em discussão o Projeto de 

Lei foi aprovado por unanimidade.Após, foi feita a Apresentação do 

Parecer das Comissões Permanentes da Casa sobre o Projeto de Lei n 

246/2018, que altera Art. 221,da Lei Municipal 3090,de 

29/12/2005,que institui o Código Tributário do Município de Boa 

Esperança e dá outras providências. O Projeto foi aprovado por 



unanimidade. Ao fim o Vereador Sebastião fez a oração final. Nada 

mais havendo a tratar na reunião, foi a mesma pelo Presidente que 

pediu a mim, Vereador Alvânio Pacelli Figueiredo Junior, Secretário, 

para lavrar a presente ata que, dada conforme, será assinada por todos 

os Vereadores presentes. 

 

 

 


